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Meromkostninger ved landbrug på små, ikke brofaste øer 
Resultat af spørgeskemaundersøgelse, november - december 2020 

 

I forbindelse med at ø-støtten er under omlægning, har Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS) 

iværksat en spørgeskemaundersøgelse blandt landbrugere på de 27 danske småøer: Aarø, Agersø, 

Anholt, Askø, Avernakø, Baagø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, Drejø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, 

Hjarnø, Hjortø, Lyø, Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø og Venø.  

Intentionen med ø-støtten har netop gennem tiden været at kompensere for de meromkostninger 

der følger af landbrugsdrift i særligt udsatte områder, så som små øer, hvor øernes små arealer 

naturligt begrænser størrelsen af bedrifterne.  

Udformningen af spørgeskemaet er sket i dialog med Landbrug & Fødevarer og Landbrugsstyrelsen. 

Formål 

Formålet er at undersøge omkostningerne ved at drive landbrug på en småø og etablere et økonomisk 

estimat på de konkrete ekstraomkostninger, der er ved at drive landbrug på en småø i forhold til at 

drive landbrug på fastlandet.  

Sammenslutningen af Danske Småøer har i vores dialog med Landbrug og Fødevarer erfaret, at SEGES 

ikke har mulighed for at skaffe statistiske data på mindre landbrugsbedrifter, da der typisk kun er få 

mindre landbrug med i deres database.  

Da de små øers landbrug netop er mindre bedrifter, ofte mindre end 200 ha, har SaDS iværksat denne 

undersøgelse.  

Baggrund 

I juni og juli 2020 foretog vi en rundspørge til småøernes landmænd og jordejere vedr. ø-støtten, hvor 

vi spurgte til, om der var meromkostninger ved at drive landbrug på en ikke brofast småø, og i så fald 

hvilke typer.  

Resultatet af den undersøgelse viste, at det især er på følgende områder, at der er tale om 

meromkostninger: i forbindelse med transport (færgeomkostninger, ventetid, leveringstillæg), drift og 

manglende mulighed for strukturtilpasning. 

Undersøgelsen fra juni havde 100 respondenter, og resultatet af undersøgelsen kan ses her: 

https://danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/ARKIV.Breve,h%C3%B8ringssvar/Besvarelser.-%C3%98-

st%C3%B8tte-Landbrug-.-5.-august-2020.pdf  

Det er de samme udfordringer, der angives igen i indeværende undersøgelse fra november 2020, men 

nu har vi tillige bedt landmændene give et økonomisk estimat på de meromkostninger, der er ved at 

drive landbrug på en ikke brofast småø.  

https://danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/ARKIV.Breve,h%C3%B8ringssvar/Besvarelser.-%C3%98-st%C3%B8tte-Landbrug-.-5.-august-2020.pdf
https://danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/ARKIV.Breve,h%C3%B8ringssvar/Besvarelser.-%C3%98-st%C3%B8tte-Landbrug-.-5.-august-2020.pdf
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Opsummering 

Overordnet set viser besvarelserne, at der er væsentlige meromkostninger forbundet med at drive 

landbrug på en småø.  

Omfanget af meromkostningerne varierer meget fra besvarelse til besvarelse. Flere svarer desuden, at 

det er vanskeligt at angive et beløb for nogle typer af meromkostninger, og at de varierer meget fra år 

til år.  

Med forbehold for, at der er tale om gennemsnitstal ift. bedrifternes størrelse inden for hvert 

interval1, samt at der kan være merudgifter, som ikke er angivet i besvarelserne, har vi samlet 

følgende oversigt på baggrund af de 38 besvarelser vi har modtaget: 

Areal i ha Antal besvarelser Gennemsnitlig merudgift pr. ha 

Under 10 ha 5 2.480 kr. 

10 - 49 ha 12 2.573 kr. 

50 - 99 ha 12 1.827 kr. 

100 -199 ha 6 1.082 kr. 

200 - 299 ha 2    650 kr. 

300- 399 ha 1    244 kr. 

Fig 1: Gennemsnitlig merudgift pr. hektar fordelt ift. bedrifternes størrelse  

Udregningen viser, at der er betragtelige meromkostninger for især de små bedrifter på under 200 ha, 

som er de bedrifter, der er flest af på småøerne. 

Ø-støtten udgjorde 525,- kr. pr. ha i 2019.  

Konklusionen af undersøgelsen er derfor, at selv med et tilskud fra ø-støtten, er der tale om 

betydelige meromkostninger for landbrugene på småøerne.   

Tallene i fig. 1. er hentet fra bilag 6, hvor besvarelserne mht. omkostninger i beløb er samlet, 

sammenregnet og sat overfor bedrifternes størrelse.  

I besvarelserne peger respondenterne på følgende områder, hvor der især er tale om 

meromkostninger: 

• Transport: Egen og andres tid til færgeoverfart, ventetid og omlæsning. 

Færgefragtomkostninger og transporttillæg på fragt til ikke brofaste øer. 

• Drift: fx at færgens kapacitet afgør maskinernes og lastbilernes størrelse. Svært at skaffe 

husdyrgødning og foder nok på små bedrifter. Svært at skaffe ekstern hjælp til markdrift. 

• Manglende muligheder for struktur tilpasning – mulighed for udvidelse af landbruget er 

meget begrænset eller ikke tilstedeværende.  

I det følgende behandles besvarelserne fra spørgeundersøgelsen. (Der henvises i hvert afsnit til 

spørgsmålene i undersøgelsen – se bilag 7).  

 
1 Da vi under bedriftsstørrelse har spurgt til intervaller, har vi i denne beregning brugt et gennemsnit af hektarstørrelsen. 

(Eksempelvis har vi sat et gennemsnit af størrelsen 50-99 ha til at være 75 ha.). Den enkelte bedrift kan altså både være 

større eller mindre end det gennemsnitstal vi har regnet med. 
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Hvem deltog?  

SaDS har udsendt spørgeskemaet i november 2020 til de landmænd, vi har kontakt til på de 27 

småøer. Vi har pr. 24.11.2020 modtaget 38 svar.  

Se en tom udgave af spørgeskemaet i bilag 7. 

 Besvarelserne fordeler sig således på øerne (der er svar fra 20 øer): 

 

Bemærk: Antallet af besvarelser eller mangel på besvarelser pr. ø er ikke i sig selv udtryk for, om der 

er omkostninger eller ej ved landbrugsdrift på den enkelte ø.  Det er således tilfældigt i hvilken grad 

det er lykkedes os at få besvarelser fra landmændene på de 27 øer.  

Hovedparten af de 38 respondenter er bosat på den ø, de driver landbrug på: 34 svarende til 89% af 

respondenterne er bosat på øen, 4 svarende til 11% er ikke bosat på øen.  

 Bedrifternes størrelse (spg. 2) 

Sammenslutningen af Danske Småøer finder det afgørende, at det er de små bedrifters vilkår, der 

undersøges og ikke kun bedrifter over 200 ha. På småøerne er der i sagens natur flest af de mindre 

landbrug (under 200 ha), da bedrifterne begrænses af det naturgivne areal på øen.  

Af de modtagne besvarelser er 5 (13%) helt små (under 10 ha), 12 (32%) af bedrifterne er relativt små, 

mellem 10-49 ha, og yderligere 12 (32%) er mellem 50-99 ha.  6 (16%) af bedrifterne er mellem 100 

og 200 ha, mens kun 3 (8%) ligger over de 200 ha, nemlig henholdsvis 2 (5%) mellem 200-299 ha og 

en enkelt (3%) mellem 300-399 ha.  

 Størrelsen af de 38 respondenters bedrifter fordeler sig således:  

 
Fig 2: Fordeling af respondenter ift. størrelse af bedrift. Tallet angiver antal besvarelser. 
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Typer af bedrifter (spg. 3 og 4) 

SaDS har spurgt til hvilke typer bedrifter respondenterne har ift. dyrehold og afgrøder.  

Lidt over halvdelen, 22 bedrifter svarende til 58% af respondenterne, har husdyr, mens 16 svarende til 

42% ikke har husdyr. 

De 22 bedrifter med husdyr har følgende typer dyr: 

 
Fig. 3: Fordelingen af typer af husdyr på de 22 bedrifter. To har både kvæg og får. Én har både 

kvæg, får og grise.  

Vi har spurgt landmændene, om de har produktion af specialafgrøder: Spisekartofler, grønsager, 

jordbær, øvrige bær, frugt eller andet. Godt en tredjedel, 13 svarende til 34% af de 38 bedrifter, har 

specialafgrøder.  

Af bedrifter med specialafgrøder har flest frugt: Fem respondenter dyrker frugt, fire har 
frøproduktion, og tre har spisekartofler. To har grøntsager, og to har jordbær. En har øvrige bær, og 
en har kamille til te. 

 
Fig. 4: Fordelingen af typer af specialafgrøder på de 13 bedrifter. Én bedrift har både grøntsager og 

jordbær. Én har både spisekartofler, grøntsager, jordbær, øvrige bær og frugt. 

Ekstra omkostninger for bedrifter på ikke brofaste øer 

SaDS har spurgt landmændene om de eventuelle ekstra omkostninger, der kan være ved at drive 

landbrug på små, ikke brofaste øer.  
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Vi har spurgt til landmændenes eget timeforbrug og benytter derpå den standardtimesats, som SEGES 

anvender, til at omregne omkostningen til kroner. Desuden har vi spurgt til øvrige meromkostninger, 

landmændene dels måtte have selv, og dels måtte have til andre, der servicerer landmændene. Alle 

tre områder er meromkostninger, der opstår, fordi bedriften ligger på en ikke brofast ø.  

Svarene på de forskellige spørgsmål er samlet i bilag 6. 

Egne timer til transport (spg. 5) 

Vi har spurgt til landmændenes forbrug af egen tid i forbindelse med transport (og evt. ventetid) i 

landbrugsdriften. To bedrifter angiver, at de ikke har ekstra tidsforbrug til transport, mens de øvrige 

36 besvarelser varierer fra 27,5 time pr. år til 2.500 timer pr. år. Det svarer med den standardtimesats 

på 250 kr., som SEGES opgiver for landmænd (driftsledere)2, til omkostninger fra 6.875 kr. til 625.000 

kr. pr. år til egne timer til transport.  

Egne timer til andre ting (spg. 6) 

Vi har spurgt, om der er andre ting, landmanden selv bruger ekstra timer på, fordi bedriften ligger på 

en småø. Der er seks der svarer nej, mens de øvrige 32 især angiver, at de bruger tid på følgende: 

• omlæsse varer (så de kan fragtes med færgen) 

• afhente og levere varer 

• ventetid på reservedele og service 

• reparationer og vedligehold (fordi det er svært at få service/håndværkere til øen) 

• tilrettelæggelse (planlægning af logistik) ifm. færge  

• holde gæs væk fra ejendommen 

• overnatninger og spildtid ifm. møder uden for øen 

Se alle besvarelserne på spørgsmål 6 i bilag 2:  

Af de 32 landmænd, der har svaret her, har 29 estimeret deres årlige tidsforbrug til andre ting end 

transport: Det varierer mellem 8 og 300 timer pr. år. Det svarer med standardtimesatsen på 250 kr. 

fra SEGES, til meromkostninger fra 2.000 kr. til 75.000 kr. pr. år. 

Andre meromkostninger ud over eget tidsforbrug forbundet med transport? (spg. 7)  

Vi har spurgt, om landmanden har andre meromkostninger ud over tidsforbruget forbundet med 

transport (fx udgifter til færgebilletter). Der er to, der svarer nej, mens de øvrige 36 bl.a. angiver, at de 

har meromkostninger til: 

• Færgebilletter og godstransport på færgen 

• Omkostninger til medarbejder, der skal fragte varer frem og tilbage 

• Overnatningsudgifter ifm. møder eller afhentning/levering af varer 

• Indkøb af små transportvogne, der er egnet til brug på færgen 

Se alle besvarelserne på spørgsmål 7 i bilag 3:  

Af de 36 landmænd, der har svaret her, har 29 anslået deres årlige merudgifter på dette område 

varierende fra 1.000 kr. til 100.000 kr.  

 
2 Se bilag 1. Vi har antaget, at alle besvarelser kommer fra landmændene, dvs. ejerne selv, og har derfor brugt 
timesatsen for driftsledere.  
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Merudgifter, der faktureres af andre i forbindelse med fx transport (bl.a. evt. ventetid)? (spg. 8) 

Vi har spurgt, om landmanden bliver faktureret af andre for udgifter til fx transport eller ventetid.  

Syv landmænd svarer nej, mens der blandt de øvrige 31 især peges på betaling for følgende: 

• Ventetid og tid til færgetransporten for leverandører, vognmænd, maskinstation, konsulenter, 

servicefolk, dyrlæge m.fl.  (Flere svarer, at disse timer blot skrives på fakturaen, men ikke 

udspecificeres, og derfor er svære at dokumentere). 

• Tillæg for levering på ikke brofaste øer 

• Manglende rabatter grundet øgede leveringsudgift eller pga. små mængder, der aftages. 

Se alle besvarelserne på spørgsmål 8 i bilag 4.  

Af de 31 landmænd, der har svaret, har de 21 givet et estimat på de årlige merudgifter, som de 

faktureres af andre. Udgifterne varierer fra 600 kr. til 30.000 kr. årligt. 

Øvrige meromkostninger og forhold, der besværliggør eller fordyrer landbrugsdriften på en 

småø (spg. 9 og 11) 

Adspurgt om der er øvrige meromkostninger ud over de allerede nævnte, som relaterer sig til at drive 

landbrug på en ø (spg. 9), har 15 af de 36 besvarelser svaret ’ja’, og her peger de bl.a. på at de har 

ekstra udgifter til  

• merudgifter til reparation og service af maskiner (fx ventetid før servicen kommer – man er 

sidst på listen – som forringer udbyttet). 

• man er nødsaget til selv at indkøbe flere (special)maskiner, da maskinstationen enten ikke vil 

eller kan komme til øen pga. færgen.  

• foder - nogle pga. jordenes beskaffenhed, andre fordi foderet modtages i små mængder 

(ellers kan det ikke komme med færgen).  

En respondent giver et eksempel på merudgift til foder:   

Vores foder til dyrene bliver dyrere, da vi modtager små mængder, der skal blæses i en vogn. Da 

færgen ikke kan medtage en lastbil. Merpris: 12,5 øre pr kg foder. Det bliver til 92.208,33 kr.  

Landmændene angiver beløb til merudgifter i denne kategori mellem 2.000 og 105.000 kr. pr. år.  

Afslutningsvis spurgte vi, om der er andre forhold, der besværliggør eller fordyrer landbrugsdriften, 

som en følge af, at være bosiddende på en småø (spg.11). Her peges der især på  

• leveringsvanskeligheder, nogle afviser helt at levere til ikke brofast ø 

• egen tid til planlægning af logistik 

• ventetid for leverandører 

• forsinkelse ift. servicebesøg, nogle afviser helt at servicere på ikke brofast ø   

• at det ikke er muligt at få del i de samme rabatordninger som på fastlandet ved indkøb af 

varer.  

• at de ikke kan afsætte deres varer som specialvarer (selvom de er det) og dermed ikke opnår 

den bedste pris 

Et eksempel på leveringsvanskeligheder fra en respondent: Hvert år er færgen i dok i ca. 5 hverdage. I 

den forbindelse må vi kassere den mælk, der er ældre end to dage. Før blev vi godtgjort den kasserede 
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mælk, men efter vi skiftede til det lille mejeri Naturmælk, får vi ingen kompensation. Da vi producerer 

5.000 liter mælk pr dag, er det et tab på 5000 x 3,45 kr./liter x 2 dage = 34.500 kr.  

Bemærkningerne fra spørgsmål 9 og 11 er samlet i bilag 5 

Disse forhold er ofte svære at dokumentere den faktiske værdi af, men de er ikke desto mindre vigtige 

at tage med i overvejelserne ifm. tilrettelæggelsen af ø-støtten.  

Merindtægter ifm.  landbrugsdrift på en småø (spg. 10) 

Endelig har vi spurgt landmændene, om de har nogen indtægter ved at drive landbrug på en småø, 

som landmænd på fastlandet sandsynligvis ikke har.  

Fem af de 36 besvarelser peger på Ø-støtten (som man må gå ud fra, at flere/alle(?) modtager, men 

ikke har tænkt på i forbindelse med spørgsmålet).  

En enkelt svarer: Lokationsværdien, men at dette ikke kan ikke specificeres i kr.  

Respondenterne peger ikke på andre indtægter, som landbrug på en småø særligt måtte have.  

Meromkostninger og bedriftsstørrelse 

I bilag 6 har vi sammenlignet de anførte meromkostninger med størrelsen af bedriften.  

Bemærk: Da vi under bedriftsstørrelse har spurgt til intervaller, har vi i denne beregning brugt et 

gennemsnit af hektarstørrelsen. (Eksempelvis har vi sat et gennemsnit af størrelsen 50-99 ha til at 

være 75 ha.). Den faktiske bedrift kan altså både være større eller mindre end det gennemsnitstal vi 

har regnet med. 

Det er vigtigt her at understrege, at selvom landmanden ikke har angivet et estimat på 

meromkostninger, kan det deraf ikke konkluderes, at der ingen meromkostninger er. Det er 

bemærkningerne tydeligt udtryk for, hvor mange har skrevet, at de ikke har mulighed for at estimere 

en omkostning i kr. og øre, eller at udgiften varierer fra år til år, hvorfor de ikke har angivet et beløb. 

Tallene er derfor minimums-estimater.  

Meromkostningerne, som respondenterne har oplyst, fordeler sig således: 

• Under 10 ha:  Mellem 0 til 5.000 kr. pr. ha pr. år.3  

• 10-49 ha:  Mellem 500 og 11.917 kr. pr. ha pr. år 

• 50-99 ha:  Fra 627 til 8.950 kr. pr. ha pr. år 

• 100-199 ha:  Fra 117 til 500 kr. pr. ha pr. år * 

• 200-299 ha:  Fra 350 til 950 kr. pr. ha pr. år * 

• 300-399 ha:  Fra 244 kr. pr. ha pr. år * 

*Det bemærkes at Landbrugsstyrelsen højest giver tilskud til 100 ha pr. ansøger.  

Ø-støtten udgjorde 525,- kr. pr. ha i 2019.  

Som det fremgår af opsummeringen og tabellen i figur 1 på side 2, angiver især de små bedrifter 

under 200 ha i gennemsnit en betydelig højere meromkostning, end der dækkes af ø-støtten.  

Konklusionen af undersøgelsen er, at selv med et tilskud fra ø-støtten, er der tale om betydelige 

meromkostninger for landbrugene på småøerne.   

 
3 En enkelt anfører, at der ingen meromkostninger er. En anden, der har kvæg, svarer, at der er transportomkostninger, men 
angiver ikke et beløb. 
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Dokumentation for meromkostninger 

Flere landmænd har indsendt dokumentation for merudgifterne. De er vedhæftet i bilag 8.  

Vi har slettet landmændenes navn, adresse o lign. fra dokumenterne. Vi har ladet firmaernes 

/leverandørernes navne og oplysninger fremgå. Sammenslutningen af Danske Småøer har de 

oprindelige dokumenter.  

Hovedparten af den indsendte dokumentation vedrører færgeomkostninger (til fragt og billetter). 

Desuden er der indsendt dokumentation for følgende: 

• Kørsel af dyr (bilag 8, side 16). Respondenten bemærker: De sidste år har jeg lejet en 

transportbil og selv kørt dyrene på slagteri. I år har jeg fået en transportør til at hente, det 

tager mindre tid men koster væsentligt mere. 

• Oplagring af halm (bilag 8, side 22). Respondenten bemærker: Da færgen ikke kan fragte alle 

de læs halm over i høsten, og specielt ikke i denne sommer hvor vi havde ekstremt mange 

turister, har vi været nødt til at leje en lade til opbevaring af halmen på fast landet, og så 

flyttes halmen hjem over vinteren.  (I øvrigt bemærker respondenten at halmen er farligt gods, 

hvorfor sejladsen skal foregå med ekstra ture, hvor der ikke må være andre passagerer med 

og chaufføren på traktoren skal gennemgå et brandkursus. De har behov for 42 ekstra ture.) 

• Ventetid og omlæsning: En respondent har henvist til Danish Agros folder om samhandel4 

vedr. priser for ventetid og omlæsning. På side 3 står der:  

Ekstra tidsforbrug ved aflæsning/pålæsning 

(Længere end 45 min/basis 36 tons) 

Pr. påbegyndt 30 min....................................................................300 kr. 

Og i næste spalte: 

Levering til ikke brofaste øer bliver fragtberegnet ud fra vores salgs- og 

leveringsbetingelser. Herudover debiteres færgeomkostninger. + ventetid (inkl. sejltid).  

Ud over denne dokumentation ligger en stor andel af meromkostningerne i de timer landmændene 

selv bruger på eksempelvis omlæsning, ventetid og transport jf. svarene i spg. 5 og spg. 6 (bilag 2 og 

6), samt i den ventetid/rejsetid på færgen som blot tilskrives fakturaen uden udspecificering fra 

leverandører og servicefirmaer jf. svarene i spg. 8 (bilag 4).  

Sammenslutningen af Danske Småøer 

Bilagsoversigt Side: 

Bilag 1: Email fra Landbrug & Fødevarer med standardtakster fra SEGES   9 

Bilag 2: Besvarelser vedr. hvilke ting landmanden selv bruger EKSTRA timer på (spg. 6) 10 

Bilag 3: Besvarelser vedr. andre EKSTRA omkostninger for landmanden (spg. 7) 12 

Bilag 4: Besvarelser vedr. hvilke EKSTRA omkostninger landmanden faktureres for af ANDRE (spg. 8) 13 

Bilag 5: Besvarelser vedr. øvrige meromkostninger og forhold, der besværliggør eller fordyrer 15 

landbrugsdriften (spg. 9 og 11) 

Bilag 6: Oversigtstabel over meromkostninger og bedriftsstørrelse 18 

Bilag 7: Spørgeskema til landmænd på småøerne (tom) 19 

Bilag 8: Dokumentation for meromkostninger separat bilag 

 
4 http://brochurer.danishagro.dk/samhandelsvikaarseptember2020/?page=2 

http://brochurer.danishagro.dk/samhandelsvikaarseptember2020/?page=2


BILAG 1-5  til ’Meromkostninger ved landbrug på små, ikke brofaste øer’ 

9 
 

Bilag til ’Meromkostninger ved landbrug på små, ikke brofaste øer’ 

---- 

 

Bilag 1: Email fra Landbrug & Fødevarer med standardtakster fra SEGES 

Fra: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Sendt: 30. november 2020 16:00 

Til: Lise Thillemann Sørensen <ls@danske-smaaoer.dk> 

Emne: SV: SPØRGEUNDERSØGELSE ø-støtte til landmænd 

Hej Lise 

Jeg har fået følgende fra SEGES: 

”Vi anvender 202 kr. for ansat arbejdskraft som gns. i vores primær landbrug. Det er en sats vi får fra 

Danmarks statistik. Denne er for 2019 og vi får en nye i december. Denne er sikkert på 205 kr. 

For driftsledertimer har vi 25 % oveni. Derfor anvender jeg 250 kr. i denne opgørelse.  

Vi anvender i øvrigt også 450.000 kr. som en årsløn i landbrugsregnskaber for produktionslandbrug. 

Mindre brug lidt mindre.  

450.000 divideret med 1665 timer giver 272 kr., så jeg tror ikke 250.kr. er helt skævt.  

Montørtimer er angivet til 330 kr. (for transporttid) og jeg mener nogle konsulenter er på 7-800 kr. pr time 

ved transport. Derfor har jeg angivet 600 kr. pr transporttime. Dette er et gennemsnit af rådgivning og af 

montørtimer.”  

 

Direkte oversat vil det sige følgende satser: 

Ansat arbejdskraft: 202 kr. per time (forventet 205 kr. per time i 2020) 

Driftsledertimer: 250 kr. per time 

Gennemsnit af rådgiver- og montørtimer: 600 kr. per time. 

 

Jeg håber det kan bruges. 

Venlig hilsen 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Chefkonsulent 

Bæredygtighed, Miljø & EU 

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. 

T +xxxxxxxxxx  |   M +xxxxxxxxxxxxxxx  |   E xxxxxxxxxxxxxxxx  

mailto:MSO@lf.dk
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Bilag 2: Besvarelser vedr. hvilke ting landmanden selv bruger EKSTRA timer på 

(Spg. 6 – 6b i spørgeskemaet) 

6 a. Hvilke andre ting bruger du selv EKSTRA timer på som landmand på en småø? 

- Forsøger at holde gæs væk fra vores ejendom 

- I forbindelse med reparationer og vedligehold 

- Da vi kun kan have 10 ton varer med af gangen skal alle varer deles i 10 ton, hvor andre fra fastlandet kan 

levere og modtage i hele læs på fastlandet og dermed også få de rigtige rabatter på varerne som ikke er 

uvæsentligt. 

- Læsse og levere slagtedyr på havnen. Hente såsæd og foder på havnen. 

- Hente pakker/mindre forsendelser ved færgelejet på Fejø, da fragtmænd IKKE sejler til Fejø, men sætter 

mindre pakker af ved færgelejet, hvorefter færgepersonalet tager de små pakker med til Fejø . 

- Ventetid på reservedele 

- Reparationer fordi det er svært at få en servicemand til øen, booking af plads  

- Jager med bramgæs 

- Omlæsning af foder afhentet på egen vogn på fastlandet. Afhentning af varer leveret med fragtmand ved 

færgelejet på fastlandet. Grundet manglende mulighed for strukturtilpasning, er småø landbrug mindre 

end normale landbrug på fastlandet. Mindre brug medfører væsentligt forøget time forbrug (anslået 3 

timer/ha) ved dyrkning af jorden, da det ikke er rentabelt at indkøbe moderne og effektive maskiner med 

så små bedrifter. 

- Tilrettelægge transport 

- Reparation af maskiner fordi vi ikke kan vente, og ventetid på reservedele.  

- Når man får sendt ting til øen, skal man først opdage de er kommet med færgen, og så skal tingene hentes. 

De sidste år har jeg lejet en transportbil og selv kørt dyrene på slagteri, men i år har jeg fået en transportør 

til at hente, det tager mindre tid, men koster væsentligt mere. 

- Møder udenfor øen til faglig bistand. Afhentning af reservedele 

- Afhentning af såsæd, gødning, reservedele, byggematerialer ved færge. Herunder af- og pålæsning. 

- Overnatninger og spildtid i forhold til tidssatte møder 

- Konstant at forhandle tilbud fra håndværkere, transport, leveringer, som følge af den ekstra regning man 

får grundet færgen / ventetid. 

- Når jeg får varer fra fastlandet skal jeg selv hente ved færgen; får ikke bragt ud som på fastlandet. 

- Afhentning af medhjælp og varer ved færge. Ekstra ventetid på service: Dyrlæge, montør og lign. 

- Alt efter tidevand kan ventetiden være længere end normal.  

- Møder med revisor og konsulenter, og ved indkøb af nye avlsdyr  

- 120 km tur retur til rådgivning planteavl i Viborg. 

- Vedligehold af veje og hegn (offentlig vej). Håndtering af affald og genbrugscontainer , der skal med 

færgen. Vi får rigtig mange gæster i stalden (interesserede turister). 

- Planlægning af logistik ifm. færge. 

- Det varierer fra år til år. 

- Hente gødning, såsæd, ting og sager, der er bestilt til landbruget (f.eks. reservedele) fordi alt lægges på 

havnen, og så skal man selv hente. Det er ikke som på fastlandet, hvor alt bliver leveret på gårdspladsen. 

- Afhentning af materialer ved færgen grundet at leverandører ikke leverer til ikke brofaste øer.  
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- Jeg bruger mange timer på at hegne, da jeg lejer mange små marker på øen. Jeg har mine får gående på 

Mandø, og når der er forhøjet vandstand i Vadehavet, så skal fårene drives ind fra strandengene.  

- Fylde korn i storsække som transporteres til færgen. Der er ingen mulighed for at en vognmand kan 

komme til øen, derfor transporteres alt korn o.a. i storsække af ca1 ton i hver sæk. Færgen kan max tage 5-

6 ton pr tur. Det er ca. 200 tons vi selv skal sørge for at få fyldt i storsække samt transportere til færgen.  

- Planlægning af transporttider til færge. 

- Reparere maskiner, installationer og bygninger, hvor der ikke er håndværkere på øen, der kan hjælpe. 
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Bilag 3: Besvarelser vedr. andre EKSTRA omkostninger for landmanden. 

(Spg. 7- 7b i spørgeskemaet) 

7a: Er der andre EKSTRA omkostninger ud over tidsforbruget forbundet med transport? fx 

færgebillet?  

7b:Hvis 'ja': HVILKE omkostninger er der tale om? 

- Færgefragt og ventetid 

- Vi har ingen færge, men tidevandet (højvande/lavvande), og det er dyrt for materialet at køre i saltvand 

- Færgebillet og fragtomkostninger 

- Færgebillet, lønomkostninger til medhjælper 

- Færgebillet 

- Merpris på diverse foderpriser, fordi det er en ø 

- Omkostning til færgeoverfart 

- Færgebilletter. Lavere afregning på nogle af produkterne 

- Færgebillet og nødvendig forplejning 

- Færgebillet og omkostninger til medarbejder der skal fragte varer frem og tilbage  

- Der er ekstra omkostninger på maskiner ved kørsel i havet, hvor saltvand nedbringer levetiden på 

maskinerne. Samt salt og havgus i luften på øen er ødelæggende for maskinerne.  

- Sæsonkort/Færgekort til erhvervsbil samt sæsonkort til medhjælper  

- Fragt af egne produkter og købte varer 

- Færgebillet, når det gælder afhentning eller egen kørsel af dyr til slagtning  

- Overnatning i forbindelse med møder. Færgefragt  

- Extra fragt, HVIS vi kan få leveret varer (nogle gange må jeg selv køre efter det). Fx har jeg lige fået leveret 

et drivhus (samle selv) det kostede EXTRA 1.050 kr. plus moms at få leveret. Alternativet var afhentning i 

Nordsjælland. 

- Færgebillet, tidsforbrug ifm. ventetid på færgen. (En tid der kunne være brugt på arbejde)  

- Færgeomkostninger vedr. driften 

- Færgebilletter. Indkøb af små transportvogne, der er egnet til brug på færgen.  

- Færgebilletter. Ekstrafragt ved større leverancer.  

- Færgebilletter. Afhentning af varer, der ikke leveres til ikke brofaste øer. Færgepersonalet vil ikke tage 

uledsaget gods med til øen, det skal hentes ved færgelejet på Lolland. 

- Overnatninger 

- Færgebillet og færgefragt.  
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Bilag 4: Besvarelser vedr. hvilke EKSTRA omkostninger landmanden faktureres for af 

ANDRE. 

8. Bliver du faktureret for EKSTRA omkostninger til ANDRE i forbindelse med fx transport (herunder 

evt. ventetid)? 

8 a. Hvis 'ja': Hvilke omkostninger til ANDRE er der tale om? Giv gerne eksempler: 

- Til konsulentbesøg og maskinreparatører 

- Det er især foderstoffer, som de ikke vil levere. 

- 5.000 for at få afhentet et læs korn, ekstraomkostninger for levering af byggematerialer, eksempelvis 

beton 

- F.eks. dyrlægebesøg, hvor de evt. skal vente på afgang retur til fastlandet samt andre håndværkere som 

også kan få ventetid inden færgen kommer, som så giver en ekstra timepris, som det er mig , der skal 

betale. 

- Ventetid på færgen af de forskellige vognmænd korn og andre materialer  

- Ventetid håndværker. Overnatning + udepenge, hvis håndværkeren skal være der længe. Byggeri af 

maskinhal i 2019 

- Maskinstation, udgifter til håndværker 

- Kørselstimer, ventetid, færgebillet og pakkeforsendelser 

- Dem, der kommer og laver service på maskiner mm., tager timepris fra de starter hjemme til de er hjemme 

igen, så færgen er stort problem. 

- Vi vil få en ekstra udgift på ca. 15.000 kr. ved levering af beton til et halbyggeri. På fastlandet vil betonen 

koste 45.000 kr. hos os skal vi give 60.000 kr. for den samme. 

- Betaler for ventetiden for hhv. vognmænd, konsulenter og maskinstation. 

- Vi skal regne med minimum 4 timer hver gang, vi skal have service til længerevarende arbejde f.eks. 

dræning og vedligeholdelse. Hvor der er en hel arbejdsdag, skal vi betale ekstra 2,5 time pr dag. Fakturaen 

bliver ikke udspecificeret.  

- Færgebilletter til transport af afgrøder fra bedriften er skønsmæssigt 50.000 kr. pr år, ekstra fordi vi bor på 

en ø. 

- Ekstra fragtomkostninger specielt ved afhentning af korn/levering af foder  

- Afhentning af korn samt levering af hjælpestoffer er dyrere (tillæg pr 100. kg leveret), kontra hvis jeg 

boede på fastlandet, grundet større tidsforbrug pr. læs 

- Den længere tid til levering over havet (låningsvejen) som er ca. 1/2 time ekstra hver vej (i forhold til alm. 

landeveje). 

- Færgebilletter. Det sker ofte at evt. ventetid ved færgen tillægges fakturaens arbejdstid af diverse 

leverandører. 

- Montørbesøg 

- Timepris vedr. ventetid 

- Håndværkere, reparatører, maskinstation og konsulentbistand 

- Dyrlægebesøg, maskinstation, ekstra betaling for ventetid ved færgen. 

- Håndværkerregningen pålægges ekstra transporttid. 

- Farligt gods kun torsdag. Når en leverandør hører, at det er på en ø, trækker de sig, og dermed er der ikke 

så stort et bud. 

- Dyrlæge, inseminør, montør, maskinstation, håndværkere, rådgivning 
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- Ekstra fragt med færgebillet og ekstra ventetid 

- Tiden til sejlads samt færgebillet 

- Ventetid ved færgen, som ikke faktureres separat 

- Ved afhentning af korn, raps mv. faktureres 1,5 time pr. læs af vognmand pga. ventetid på færge . 

- For et par år siden gik vores vakuumpumpe til malkeanlægget i stykker i høst. Jeg var ikke opmærksom pga. 

travlhed og bestilte bare vores normale montør til at komme og udskifte pumpen. Vi fik en regning på kr. 

25000,- + moms. Vi blev faktureret 2 mand med kørsel og ventetid på færgen. Det havde været ca. halv 

pris, hvis jeg havde sendt en taxa til Brørup og hentet pumpen og selv monteret den. 

- Ved vedligeholdelse af maskinpark og bygninger bliver sejltiden til og fra øen + ventetid skrevet på den 

samlede regning. 

- Vognmandskørsel til foderstof og fragtpris. Pris ved vognmandskørsel ca. 14.000-18.000kr pr år. 

- Når jeg skal have hentet mine afgrøder, koster det over 3.000 pr træk. Man kan heller ikke få hentet sine 

afgrøder samme dag som de høstet og det kan forringe kvaliteten 

- Når man skal have et læs stabilgrus frem, skal der betales ventepenge for den tid, som lastbilen kører på 

færgen, og til den igen kører af færgen. Det er ca. 2.000 kr. ekstra for et helt træk (forvogn + hænger). Der 

er altid ventepenge på regningen, når man vil have lastbilen med færgen.  

- Ventepenge til vognmand, når man får hentet afgrøder, fedekalve. Ventepenge til handelsmand i form af 

nedslag af prisen på fedekalvene. Man får ikke en handelsmand til øen uden det koster.  

- Tillæg for ekstra ventetid. 

- Små varepartier - ingen rabatter, som til tider kan udgøre op til 10% af varens pris. 

-  Hvis du har montør til dine maskiner, tager de fuld pris fra fastlandet, typisk 700 - 800 kr. i timen, og der 

ryger typisk 1,5 time på per besøg i transport 

- Tillæg for ø-levering. Undertiden tillæg for ventetid og ekstra tidsforbrug.  

- Håndværker, der kommer fra fastlandet beregner deres tid fra færgelejet på fastland, og til de er tilbage på 

fastlandet igen. 

- Tilkaldelse af montør til øen inkl. tid til færge, levering til ikke brofaste øer, håndværkere  

- Ekstra timeløn til håndværkere, ca. 2 timer pr. besøg. + billetudgift til færgen. 
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Bilag 5: Besvarelser vedr. øvrige meromkostninger og forhold, der besværliggør eller 

fordyrer landbrugsdriften 

(Spg. 9 og 11 i spørgeskemaet) 

9. Har du andre omkostninger end de nævnte, FORDI du driver landbrug på en småø? 

Hvis 'ja': Skriv HVAD omkostningerne vedrører: 

- Vi har ikke de samme rabatordninger 

- Indkøb af ekstra maskiner 

- I takt med at myndighederne øger krav til landbrugsdrift, er der også større behov for flere 

specialmaskiner, der er maskinstationer, der siger nej, da de ikke kan komme med færgen (brede, højde og 

tiden til transport) 

- Service af traktorer mm. 

- Mange øer har væsentligt større udgifter til diger, som pålægges jordejerne. ca. 15000, - pr. år.  

- Det er dyrt at få maskinstationshjælp over til øen, derfor vælges ofte andre ikke helt så gode løsning er 

f.eks. til høslåning 

- Elektriker opgaver reparation af maskiner 

- Manglende mulighed for at levere andet end standardvarer. Eks øko-mælk, non-GM-mælk, køer på græs 

mælk og lign. [landmanden har anslået, at han mister et tillæg på 15 øre /liter mælk (svarende til 105.000 

kr. pr år) fordi han ikke kan få lov at levere sin mælk som ’køer på græs mælk’ og 60 ører/liter fordi han 

ikke kan levere som øko-mælk.] 

- Manglende mulighed for udvikling af husdyrbedrift 

- Vanskeligt at låne til generationsskifte. Ø-landbrug er svært at få finansieret, især husdyrproduktion. 

- Pga. jordens kvalitet er afgrøderne dårligere end på fastlandet. Udbyttet er ca. 1/3 del mindre end på 

fastlandet og derved skal der købes ex foderenheder. 

- Vores foder til dyrene bliver dyrere, da vi modtager små mængder, der skal blæses i en vogn. Da færgen 

ikke kan medtage en lastbil.  

- Vi er tvunget til at anskaffe alle de maskiner, der er brug for i driften af en moderne landbrugsbedrift, da 

maskinstationen ikke kan komme til øen med deres moderne maskiner (læs færgen er en h æmsko). 

- Lavere afregningspriser. Begrænsede muligheder for at dyrke specialafgrøder, da det ikke er lige så 

attraktivt for virksomheder at bruge tid på ekstra transport.  

- Varierer fra år til år. 

- Maskinstation vil have ventepenge 

- Vi har ikke mulighed for at tilbyde f.eks. korn til andre forretninger end dem, vi selv kan levere til. Skal 

kornet hentes på Lyø og fragtes med lastbil forsvinder overskuddet. Mange landmænd får fle re firmaer til 

at byde på avlen efter høst og lade højestbydende købe. Jeg vil vurdere merprisen til ca. kr. 10. - pr. 100 kg. 

- Eftersom vi bor på en ø, er det svært at forhandler en bedre pris. Vi har oplevet at handle en bedre pris på 

såsæd, plast til wrap - det blev leveret, og fik også en god aftale med korn senere, men de kom bare ikke, 

selv om vi havde aftalt dato m.m. Vi måtte derfor gå tilbage til DLG, som kommer med det samme.  

- Vi har for mange år siden været nødt til at investere i maskiner såsom mejetærsker, rundballepresser, 

slåmaskine osv. da vi altid var de sidste maskinstationen kom til. Især når vejret ikke var for godt til deres 

større kunder, så kunne de tage til os med det resultat, at vores foder blev meget dårligt. Usikkerheden om 

hvornår de ville komme, og efterhånden er deres maskiner blevet så store, at de ikke kan komme med 

færgen. 
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- Ingen mulighed for at opnå mængderabat på varer pga. de relativt små mængder, man skal bruge, fx. 

udsæd, gødning osv. 

- Manglende rabatter på køb af landbrugsdiesel, grundet øgede leveringsudgift for olieselskabet, ca. 500kr./ 

1000 liter.  

 

11. Er der andre forhold, der besværliggør eller fordyrer landbrugsdriften, som en følge af, at du er 

bosiddende på en småø? 

- Svært at få dyrlægehjælp 

- Logistik - logistik - logistik. Man kan mærke at leverandør fra maskinstation/ montør har nok at lave, og vi 

bliver som øboer nedprioriteret.  

- Bruger meget tid i telefon og mail på at forklare leverandører hvordan de kan levere på en ikke brofast ø. 

Enkelte afslår helt at levere, selv hvis jeg tilbyder at betale "tillægstid" - de er simpelthen bange for at 

strande og ikke nå hjem på deres køre/hviletid. 

- Montørbesøg 

- Ikke særlig god færgedrift, færger der ikke er i særlig god stand 

- Kundegrundlaget, specielt udenfor turisttiden (der er dem, der er). 

- Problemer med forsynings- og leveringssikkerhed, grundet manglende færgesejlads i tilfælde med kraftig 

blæst og højvande/lavvande. 

- For mange turister 

- Ja, det er altid besværligt, når en maskine skal repareres. Heldigvis har vi for tiden folk på øen som kan 

meget, men ellers bliver det sværere og sværere. 

- Manglende plads på færgen i højsæsonen. 

- Ved afsætning af kornafgrøder er det vanskeligt at opnå samme pris pr. enhed som kollege r på Sjælland. 

Mulighed for selv at aflevere er tidskrævende og faktisk dyrere end at betale for afhent ning. 

- Det, der gør det dyrere, er at man skal betale for den tid dyrlæge og mekaniker er på færgen. Når de går 

ombord på færgen, starter deres arbejde 

- Dårlige antenne og internetforbindelser 

- Ja - kommunen har fastsat regler for godstransport, der reelt går ud over deres beføjelser - ved at 

bestemme hvilke køretøjer der må bruges til godstransport, hvorved godstransport for mindre 

virksomheder som vores bliver dyrere. 

- Manglende muligheder for fordelagtige indkøb. Nogle leverandører leverer ikke til småøer Man er ikke en 

særlig attraktiv kunde, undertiden lang ventetid ved færge, maskinstation tjener ikke penge med maskiner, 

der holder og venter. Smedens medhjælper skal have løn uden at lave noget konstruktivt. Inseminøren skal 

nå rundt til en række kunder, er undertiden meget frustreret over især kø ved færge. Særligt i perioder 

med gratis færge oplever vi meget frustrerede leverandører.  

- Meget små enkeltstykker [marker], mange gange kan man ikke køre på markerne pga. forhøjet grundvand, 

ekstra grøbling og ekstra udgifter til hegning pga. de små stykker.  

- Stort tab af afgrøder pga. trækfugle(gæs), som spiser afgrøderne. Århus Universitet har udarbejdet en 

rapport derom.  

- Mandø ligger meget ubeskyttet og derved er det med årene blevet sværere at dyrke jorden og drive 

landbrug, da der er senere dyrkningstid på afgrøder (vi kan senere komme ud på marken) samt kvæg 

kommer senere på græs (som nævnt tidligere dårligere afgrøder og indkøb af ekstra foder). Mandø gør det 

svært at drive landbrug pga. vejrlig, dermed menes, at tidevandet gør, at man er afskåret fra fastlandet 
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flere gange i løbet af året, samt at Mandø ligger i Natura2000 område. Vi står gerne til rådighed for 

uddybende svar, hvis det er nødvendigt. 

- Det er de generelle problemer: Maskinstation. Fragt af afgrøder og kvæg. Salg af kvæg. 

- Alt er bare dyrere at få leveret. Begrænset af hvilke landbrugsredskaber, der kan komme på færgen og 

dermed også hvilke opgaver, der kan løses af maskinstation, hvilket fordyrer driften, hvis man er nødt til 

selv at investere i maskineri, selvom det ikke kan "forrente" sig. 

- EUs ø-støtte er oprindeligt givet i forbindelse med bjergbondedirektivet for at bevare små samfund med 

specielle udfordringer. Og landbrugets problemer på småøerne er ikke blevet mindre!!  

- Når en maskine går i stykker, kan du ikke få en servicebil over kl. 23.00 for at lave din mejetærsker, så den 

er klar til næste dag. Det kan tage op til 24 timer, før en fejl kan rettes og du taber en hel høstdag. 

Maskinstation + vognmænd, der tager ventepenge til Endelave.  

- Det sker ofte at evt. ventetid ved færgen tillægges fakturaens arbejdstid af diverse leverandører.  

- Jer er rigtig meget plaget af bramgæs og har måttet leje yderligere ca. 110 ha for at brødføde mine dyr om 

vinteren (grovfoder) 

- Vejret kan drille, i sommerperioder kan det være svært at få fragt med pga. mange turister, det er en lille 

færge. Så må aftenerne tages med. 

- Driftsforstyrrelser ved færgen 

- Det er mere end almindelig besværligt at deltage i kurser, erfa-grupper, repræsentantskabsmøder m.m. 

Det hæmmer netværksopbygning og er et problem jo færre bønder, der er på øerne. Der er efterhånden 

ingen andre sparringspartnere. 

- Det kan være svært at gøre købs- og salgspriser op sammenlignet med, hvis vi boede på fastlandet. Vi kan 

let være dårligere stillet pga. beliggenhed. 
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Gul markering betyder et gennemsnit af de opgivne værdier. Eksempelvis: Er der svaret 2.000-3.000 kr. har vi regnet med 2.500 kr.

Se spørgeskema (bilag 7) for en uddybning af spørgsmålene i overskriften (tal henviser til spørgsmål)
3. og 4. 

Husdyr/special-

afgrøder

5. Antal 

egne timer, 

transport

5a. Antal 

egne 

færgeture

 Timer pr. 

år                   

i alt 

 Kr. i alt/år 

(250 kr. 

/time) 

6. Andre 

egne 

ex.timer

6b. Andre 

egne 

timer/år

 Kr. i alt/år 

(250 kr. 

/time) 

7. Øv. 

meromk. 

transport

7b. Kr. i 

alt/år

8. Ekstra 

omkostn. 

til andre

 8b. Kr. i 

alt/år 

9. Øvrige 

merom-

kostninger

9 b. Kr. i 

alt/år

Merudgift i 

alt /år 2. Areal i ha

Udgift/år pr. 

ha (gnst for 

ha)

Udgift/ha          

Gnst indenfor det 

givne interval

0 0 -            -            Nej Nej Nej Nej -              under 10 ha -              
Kvæg 0 2 -            -            Nej Ja Nej Nej -              under 10 ha -              

Spisekartofler, 

Grønsager, 

Jordbær, Øvrige 

bær, Frugt 2 60 120            30.000      Nej Ja 2500 Nej Nej 32.500        under 10 ha 6.000          
Får, Frugt 1 28 28              7.000        Ja 30 7.500        Ja Nej Ja 1.000        15.500        under 10 ha 1.400          

Frugt 2 50 100            25.000      Ja 150 37.500      Ja 5.000        Ja 1.000        Nej 68.500        under 10 ha 5.000          

50 25 1.250        312.500    Ja 80 20.000      Ja 15.000      Ja Ja 10.000      357.500     10 - 49 ha 11.917        

4 20 80              20.000      Ja 8 2.000        Ja 1.100        Ja 600            Nej 23.700        10 - 49 ha 790             
Fjerkræ 2 30 60              15.000      Nej Ja 12.000      Ja 5.000        Ja 2.000        34.000        10 - 49 ha 1.133          
Får, Frugt 4 52 208            52.000      Ja 25 6.250        Ja 3.500        Ja 4.500        Nej 66.250        10 - 49 ha 2.208          
Kvæg, Får, Frugt 4 20 80              20.000      Nej Nej Nej Nej 20.000        10 - 49 ha 667             
Får 1 30 30              7.500        Ja 20 5.000        Ja 50.000      Ja 10.000      Nej 72.500        10 - 49 ha 2.417          

3 10 30              7.500        Ja 20 5.000        Ja 3.000        Ja Ja 15.500        10 - 49 ha 517             

2 53 106            26.500      Ja 8 2.000        Ja 1.000        Nej Nej 29.500        10 - 49 ha 983             

Biavl, Havefrø 2 30 60              15.000      Ja Ja Ja Ja 15.000        10 - 49 ha 500             

Kamille til te 4 23 92              23.000      Ja 18 4.500        Ja 8.000        Ja 3.500        Ja 3.000 kr. 42.000        10 - 49 ha 1.400          
Kvæg 100 5 500            125.000    Ja 50 12.500      Ja 50.000      Ja 3.000        Nej 190.500     10 - 49 ha 6.350          

Spisekartofler 3 80 240            60.000      Ja Ja Ja Nej 60.000        10 - 49 ha 2.000          

Grønsager, 

Jordbær 1 120 120            30.000      Nej Ja 25.000      Ja 23.000      Nej 78.000        50 - 99 ha 1.040          

Engafgræsning af 

kvæg fra 

fastlandet 1 140 140            35.000      Ja 60 15.000      Ja 50.000      Ja Ja 100.000     50 - 99 ha 1.333          

Kvæg, Får, Grise 5 6 30              7.500        Ja 30 7.500        Ja 2.000        Ja 30.000      Nej 47.000        50 - 99 ha 627             

2 150 300            75.000      Ja 100 25.000      Ja 50.000      Ja 10.000      Nej 160.000     50 - 99 ha 2.133          

Grise 2 40 80              20.000      Ja 300 75.000      Ja 5.000        Ja 5.000        Ja 15.000      120.000     50 - 99 ha 1.600          

Kvæg 1 137 137            34.250      Ja 10 2.500        Ja 27000 Ja 3500 Nej 67.250        50 - 99 ha 897             

Kvæg 1 55 55              13.750      Ja 50 12.500      Ja 20.000      Ja 20.000      Ja 105.000    171.250     50 - 99 ha 2.283          

Kvæg 5,5 5 28              6.875        Ja 30 7.500        Ja 20.000      Ja 20.000      Nej 54.375        50 - 99 ha 725             

Frøgræs 50 50 2.500        625.000    Ja 5 1.250        Ja 17.500      Ja 5.000        Ja 22.500      671.250     50 - 99 ha 8.950          

Får, 

Spisekartofler 1 78 78              19.500      Ja 17 4.250        Ja 8.500        Ja 6.700        Nej 38.950        50 - 99 ha 519             

Kvæg, spinatfrø 2 35 70              17.500      Ja 100 25.000      Ja Ja Ja 30.000 72.500        50 - 99 ha 967             

Kvæg 1 104 104            26.000      Ja 150 37.500      Ja Nej Ja 63.500        50 - 99 ha 847             

Kvæg 3 70 210            52.500      Ja 50 12.500      Ja 30.000      Ja 10.000      Ja 30.000      135.000     100 -199 ha 900             

7 10 70              17.500      Ja 200 50.000      Ja 92.000      Ja Nej 159.500     100 -199 ha 1.063          

4 50 200            50.000      Ja 25 6.250        Ja 40.000      Ja 15.000      Nej 111.250     100 -199 ha 742             

Kvæg 1 110 110            27.500      Ja 100 25.000      Ja 100.000    Ja 20.000      Ja 100.000    272.500     100 -199 ha 1.817          

Kvæg 1 300 300            75.000      Ja 150 37.500      Ja 70.000      Ja Ja 92.208,33 274.708     100 -199 ha 1.831          

Roefrø 1,2 70 84              21.000      Ja Ja Ja Nej 21.000        100 -199 ha 140             

2 265 530            132.500    Ja 100 25.000      Ja 50.000      Ja 30.000      Nej 237.500     200 - 299 ha 950             

Kvæg, Får 1 50 50              12.500      Ja 200 50.000      Ja 25.000      Ja Nej 87.500        200 - 299 ha 350             

Grise 2 75 150            37.500      Ja 52 13.000      Ja 25.000      Ja 10.000      Nej 85.500        300- 399 ha 244             244                       

2.480                    

2.573                    

1.827                    

1.082                    

650                       
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Bilag 7:   Spørgeskema benyttet i undersøgelsen (tom) 

 

Omkostninger ved landbrug på småøer 

(ifm. Ø-støtte) 
Spørgeundersøgelse fra Sammenslutningen af Danske Småøer,  
november 2020 

*Skal udfyldes 
 

Til landbrugere på de 27 danske småøer, der modtager ø-støtte 
 

Ø-støtten er under omlægning. Landbrugsstyrelsen skal overfor EU kommissionen påvise, 

at det er berettiget at yde ekstra støtte (Ø-støtte) til landbrug på de små ikke brofaste 

øer. De har brug for et økonomisk estimat på de konkrete ekstraomkostninger, der er 

ved at drive landbrug på en småø i forhold til at drive landbrug på fastlandet. 

 

NB! Ø-sammenslutningen vil bruge og videregive besvarelserne i arbejdet for at bevare ø-

støtten fremover. Den enkelte besvarelse indgår i anonymiseret form i det samlede 

billede. 

 
Besvar venligst kun én gang. 

 

1. Hvilken ø er du jordejer-/forpagter på?  * 
 

Agersø 

Anholt 

Askø-Lilleø 

Avernakø  

Baagø  

Barsø  

Birkholm  

Bjørnø  

Drejø  

 

 

Egholm  

Endelave  

Fejø 

Femø  

Fur  

Hjarnø  

Hjortø  

Lyø  

Mandø  

 

 

Nekselø  

Omø  

Orø  

Sejerø  

Skarø  

Strynø  

Tunø  

Venø  

Årø 
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1 a. Er du bosat på øen?    * 
 

Markér kun ét felt. 

 
Ja  

Nej 

 

2. Hvor stor er din landbrugsbedrift (dyrket areal i hektar)? * 
 

Markér kun ét felt. 

 
under 10 ha 

10 - 49 ha 

50 - 99 ha 

100 -199 ha 

200 - 299 ha 

300- 399 ha 

400 - 499 ha 

over 500 ha 
 

 

3. Har du husdyr?  * 
 

Markér kun ét felt. 

 
Ja  

Nej 

3 a. Hvis 'ja', hvilken type   husdyr? 
 

Markér alle, du er enig i. 
 

Kvæg 

Får 

Grise 

Fjerkræ 

 

Andet: 
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4. Har du produktion af specialafgrøder?  

(Spisekartofler, grønsager, jordbær, øvrige bær og frugter.) * 

Markér kun ét felt. 

 
Ja  

Nej 

 

4 a. Hvis 'ja', hvilken type specialafgrøder? 
 

Markér alle, du er enig i. 
 

Spisekartofler 

Grønsager 

Jordbær 

Øvrige bær 

Frugt (andet end bær) 

Andet:    
 

 

 

 

 

 

Estimat over ekstraudgifter FORDI din bedrift ligger på en  småø 

Giv et overslag over de ekstra omkostninger der er ved at drive landbrug på en småø 
 

OVERSLAG over den EKSTRA tid DU SELV som landmand bruger: Lav et estimat over den tid du bruger i 

gennemsnit, hver gang du skal til eller fra øen (ikke medregnet den øvrige tid du bruger på fastlandet til 

transport). Har du ikke noget ekstra tidsforbrug, så skriv 0. 

 

5. Hvor mange timer bruger du i forbindelse med TRANSPORT af varer eller maskiner mm.? Angiv 

ANTAL TIMER pr. ENKELT REJSE enten til eller fra øen, (samt evt. ventetid ifm. rejsen). * 

 

 

 
5 a. Hvor mange ENKELT REJSER, enten til eller fra øen, foretager du i forbindelse med 

landbruget? Angiv ANTAL enkeltrejser PR. ÅR. * 
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6. Bortset fra transport er der så andre ting, du selv bruger EKSTRA timer på som landmand på en 

småø? * 

Markér kun ét felt. 

 
Ja  

Nej 

6 a. Hvis 'ja': Hvilke andre ting bruger du selv EKSTRA timer på som landmand på en småø? 

 

 

 

 

 
 

6 b. Hvor mange timer bruger du i forbindelse med disse andre ting?  

Angiv ANTAL TIMER PR. ÅR 

 

 

 

 

7. Er der andre EKSTRA omkostninger ud over tidsforbruget forbundet med transport?  

fx færgebillet? * 

Markér kun ét felt. 

 
Ja  

Nej 

 

7 a. Hvis 'ja': HVILKE omkostninger er der tale om? 

 
 
 
7 b. Hvis 'ja': Hvor stort et beløb udgør disse omkostninger ca. PR. ÅR i kr. 
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OVERSLAG/ESTIMAT over de EKSTRA omkostninger ANDRE fakturerer dig for på et år, FORDI du 

driver landbrug på en småø, (fx ifb. med levering eller afsætning af varer, konsulentbesøg, 

dyrlægebesøg, maskinstation, m.fl. ) 

 

 

8. Bliver du faktureret for EKSTRA omkostninger til ANDRE i forbindelse med fx transport 

(herunder evt. ventetid)? * 

Markér kun ét felt. 

 
Ja  

Nej 

 

8 a.  Hvis 'ja': Hvilke omkostninger til ANDRE er der tale om? Giv gerne eksempler: 
 
 

 

8 b.  Hvis 'ja': Hvor stor er omkostningen til ANDRE?  

 Angiv det BELØB du faktureres  for PR. ÅR. i kr. 

 

 
 

 

9. Har du andre omkostninger end de nævnte, FORDI du driver landbrug på en småø? * 

Markér kun ét felt. 

 
Ja  

Nej 

 

 

9 a. Hvis 'ja': Skriv HVAD omkostningerne vedrører: 
 

 

 

 

 

9 b. Hvis 'ja': Hvor store er disse andre omkostninger (estimat)? Skriv BELØBET PR. ÅR i kr. 
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10. Har du nogen INDTÆGTER, fordi du driver landbrug på en småø, som landmænd på 

fastlandet sandsynligvis ikke har? * 

Markér kun ét felt. 

 
Ja  

Nej 

 
 

 

10 a. Hvis 'ja': Skriv HVAD  indtægterne vedrører: 
 
 
 

 

 
10 b. Hvis 'ja': Hvor store er disse INDTÆGTER? Skriv BELØBET PR. ÅR i kr. 

 

 
 

 
 
 

11. Er der andre forhold, der besværliggør eller fordyrer landbrugsdriften, som en følge af, at du 

er bosiddende på en  småø? 

 

 

 

Landbrugsstyrelsen har brug for DOKUMENTATION for de ekstra udgifter, der er ved at drive 

landbrug på småøerne. Vi vil derfor bede dig enten uploade eller sende os enhver 

dokumentation, der kan påvise de ekstra udgifter. Skriv til ls@danske- smaaoer.dk eller upload 

filerne herunder: 

Det kan være faktura, der angiver et ø-tillæg, ekstra timer for ventetid etc. Eller dit eget 

timeforbrug vist med eksempel på færgeplanen, der viser hvor meget tid og ventetid, du 

bruger på transport. Vi vil anonymisere dokumentationen, og derpå sende den til  

Landbrugsstyrelsen.  

Indsendte filer: 

Har du spørgsmål, så kontakt sekretariatsleder Lise Thillemann Sørensen på tlf. 62 51 39 93 

eller ls@danske-smaaoer.dk 

 
Tak for hjælpen! HUSK at trykke 'SEND'  

mailto:ls@danske-smaaoer.dk



